
 
Bästa  HSF medlem, 

HSF inledde år 2014 i byggandets och sanerandets tecken.  Paviljongens sanering inleddes 7.1.  med att pika 

bort den gamla rappningen och sen rappar man på en ny yta. Brädfordringen förnyas, plåtarna och 

fönsterkarmarna repareras och målas. Målsättningen är att bibehålla byggnadens fina arkitektur och form.   

Lagren och träplanken rivs och på det stället byggs en ny lagerbyggnad, som passar in i omgivningen, för då 

får vi oordningen runt parkeringsplatsen i skick, bättre lager och toaletter för tävlingsseglare och 

terrassbesökare. Dessutom strävar vi till att få hela området i skick.  

Såsom vi berättade i höstmötet, är det ett stort projekt ekonomiskt för HSF.  Därför vänder vi oss nu till 

medlemmarna, för att få en överlopps "medlemsavgift" för  år 2014. Flera bäckar små gör en stor å. Vi 

måste komma ihåg att HSF:s paviljong är byggd 1939, i praktiken byggdes den på talkokraft.  Vi, den 

nuvarande generationen HSF:are  måste värna om vårt arv, som i och med saneringen blir en betydande 

sevärdhet i Östrahamnen.  

Samtidigt kommer vår hyresgäst  Vanajanlinna-Group att göra förbättringar i restaurangutrymmena.   Vår 

restauratörs målsättning är att få restaurangens miljö mera likt en segelförening. 

Alla dessa förändringsarbeten skall vara färdiga till vappen ( 1.5) och den nya lagerbyggnaden till 

midsommar. 

Målsättningen är, att den 9.5 då det är HSF:s flagghissning  kan vi även fira i bruktagningen av den nya 

fasaden.  Vår restauratör kommer även att delta i festligheterna.  Så vänligen sätt detta datum i era kalendrar  

och så många som möjligt deltar i festligheterna.   

Vårmötet hålls den 25.2, och i detta möte behandlas stadgeenliga ärenden och vi strävar till att skapa ett 

intressant program för alla båtförare.  Programmet består av ett föredrag av Magnus Lindberg:  Göran 

Schildt/Regatta. Medlemmarna är välkomna med Avec.  

Seglingstävlingar under sommaren 2014  

6-8.6 Lättbåtsregattan, seglingar arrangeras på vattnen mellan  Märäskär och Parkberget, och vi 
försöker göra tävlingarna åskådarvänliga. Under Regattan seglas enligt följande: 
Laser 4,7 FM, E-jolle FM Ranking deltävling och Zoom8 FM Ranking deltävling. 
Vårt förbund, Finland Segling och Båtförbund arrangerar ett övningsläger för unga seglare 
under den samma vecka i Hangö.  Vi räknar med att få c. 100 unga seglare till Hangö. 
Förra året fick vi positiv respons för arrangemangen samt ett gott ekonomiskt resultat för 
Regattan.  Därför har Lättbåtsregattan och utvecklingen av den en stor betydelse för HSF.  

4-6.7 EVLI Hangö Regattan.  Regattan arrangeras med samma koncept som under de två senaste 
åren.  Under detta år kommer vi även att ha Finn-jollarnas FM och Albin Express 
klassmästerskap i samband  Regattan. 

7-10.8 X-yachts vecka  arrangeras för 3. gången i Hangö.  Under veckan tävlas i öppna Nordiska 
mästerskap i klasserna  X-99 och X-38.  

30-31.8 Surfing Slalom och Formula klassernas  FM – seglingar, till vilka vi väntar ett 40-tal surfare till 
Hangö.  Även dessa seglingar arrangeras i vattnen kring Märaskär och Parkberget.   

 
 
 



 
Skolning    HSF planerar att i samarbete med andra segelföreningar och med Jori Kosonen som dragare 
  ordna en CEVNI-kurs för skeppare. Genomgången kurs och godkänd tentamen ger 
  behörighet att bl.a. fungera som skeppare på hyrbåt inom Europa. För att få delta i kursen   
  bör man ha gått skepparkurs eller kunna uppvisa motsvarande färdigheter. Detta kan 
  bevisas med ett brev undertecknat av kommodoren. 
  Kursen planeras till ett veckoslut i mars i Hangö. Kursspråk kommer i huvudsak att vara    
  finska.  
  Det förutsätts minst 10 deltagare eftersom deltagarna delar på kostnaderna, som beräknas bli 

150-200€. Om du har intresse kan du meddela om det till magnus.backstrom(at)raseborg.fi 
senast 16.2.2014 

  Som ett komplement till denna kurs planeras även en VHF-kurs.  Den hålls i samarbete med 
HUS och skall enligt planerna ske i februari. Pekka Saarnikorpi kommer att vara dragare för 
den. 

  För närmare information om kurserna lönar det sig att följa med klubbens hemsida. Där sätter   
  vi ut info om tid, plats och hur man anmäler sig. 

 
Kontakter ja födelsedagar 

HSF:s styrelse har som mål att komma medlemmarna närmare, och få fram information 
snabbare och lättare. Detta kan man göra på många olika sätt, textmeddelanden, e-post, 
telefon och vanligt brev. Dessutom har ju HSF en hemsida och finns också på Facebook.  
För att få informationen att gå fram rätt behövs ju också rätta, uppdaterade uppgifter om 
medlemmarna. Därför skulle jag önska att alla medlemmar meddelar mig följande uppgifter.  
 
Fullständigt namn.  
Hem adress.  
Födelsetid.  
Telefonnummer.  
Eventuell e-post adress.  
Eventuell båt med typ och registrerings nummer.  
 
Dessutom får man gärna meddela om man är intresserad att delta i arrangemang av tävlingar 
som funktionär och/eller andra evenemang som HSF arrangerar eller medverkar i.  
Svaren tas emot på alla sätt som är möjliga, dock allra helst per e-post eller vanlig post:  
 
Anders Söderblom  
Backagatan 17A  
10940 Hangö  
tel: 040-1820119  
e-post: anders.soderblom@langh.fi 

Juniorskolning  inleds i Kapellhamnen, genast då skolorna slutar. De som är intresserade skall följa med på 

HSF:s hemsida under våren.  

Båtbesiktning, besiktningsmännens kontaktuppgifter finns på HSF:s hemsida under funktionärer.  Vi strävar 
till att koncentrera besiktningarna till maj och juni. Observera att alla registrerade fartyg skall 
besiktigas varje år. 

 Vi bifogar en normal faktura med uppgifter om medlemsavgiften.  

 Styrelsen önskar framgång för den kommande båtsäsongen.  

I Hangö, den 1.2.2014                                        Styrelsen                

       Kalle Niemi     Magnus Bäckström Kristina Pihlström        Mikael Lindqvist          

                     Anders Söderblom Kjell Dannberg                    Peter Lindholm 


